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Djurens rätt till ett
e värdigt liv
De senaste åren harr de kraftigt ökade kostn
naderna förr veterinärvå
ård diskuterrats, liksom de
höjda försäk
kringspremiierna. Orsakk och verkan
n- vem kom först, hönann eller äggett?
årligen h
Faktum kvarstår, våården av vårra sällskapsd
djur kostar årligen mån
ngmiljardbellopp. Det ka
an delvis
hop med att våra hunda
ar blir äldre och att katten har fått högre
h
statuss, men kan de
d
hänga ih
skenand
de kostnaderna också ha med självaa vården attt göra? Inom
m veterinärm
medicinen ka
an man
utföra allt fler behandlingar, un
ndersökninggar och operrationer. Må
ånga gånger till gagn förr djuren,
opp? Hur myycket ska man
m ”laga” en
n hund, katt eller sköldp
padda?
men närr är det dagss att säga sto
Bara förr att man kan?
nåt delas film
mer i sociala
a medier på h
hundar i rulllstol eller hundar och kkatter med bara
b
två
Emellan
ben; de ger många klick
k
och gillamarkeringgar. ”Så fint att djuren gick
g att räddda!” Men till vad? Är
ör hunden attt man ersättter bakbeneen med en kärra?
k
det ett vvärdigt liv fö
ntrala frågan
n är djurens välfärd och livskvalitett. Det har gjo
orts ett flertaal vetenskap
pliga
Den cen
försök aatt definiera djurvälfärd
d och den meest utbreddaa definitione
en är EUs Feem Friheter:
1. F
h
och törst genom
m tillgång tilll färskt vatte
en och en diiet som
Frihet från hunger
u
upprätthålleer fullständiig hälsa och kraft.
2. F
Frihet från obehag
o
geno
om att ordnaa med en läm
mplig miljö som inkludeerar skydd och
o en
k
komfortabeel viloplats.
3. F
Frihet från smärta,
s
skad
da och sjukd
dom genom förhindrand
de av detta eeller snabb diagnos
o
och behandling.
4. F
d
behoov av, tillräck
kligt
Frihet att uttföra naturliigt beteendee genom att tillgodose djurets
u
utrymme, räätt resurser och sällskap
p av djuretss eget slag.
5. F
Frihet från rädsla
r
och oro
o genom attt säkra föru
utsättningarr och behanddlingar som
m
u
undviker mentalt lidand
de.
definition geer en god väg
gledning tilll alla som haar kontakt med
m djur, oavvsett som man
m är
Denna d
uppfödaare, bonde eller ”bara” djurägare.
d
E ller arbetar inom djursjjukvården. FFrihet att utf
tföra
naturlig
gt beteende, för
f att återk
knyta till exeemplet med hunden som
m fått bakbeenen ersatta
a med en
kärra. H
Hur gör den när
n den ska uträtta sinaa behov? Om
m den varken
n kan lyfta ppå benet elle
er huka
sig för aatt uträtta sin
na behov, ha
ar man beröövat den frih
heten att utfföra ett natuurligt beteen
nde.
dda livet på ett djur är iinte alltid deet bästa för djuret,
d
det äär troligen mer
m en
Att till vvarje pris räd
fråga om
m människan
ns behov av
v att vara god
d. Det är nässtan oundvikligt att bli kkänslosam när
n ens
djur insjjuknar eller skadas och viljan att håålla en god vän
v eller fam
miljemedlem
m vid liv tar ofta
överhan
nden. Då är det
d viktigt att djursjukvvården stöttaar och vägle
eder med djuurens bästa för
ögonen. Alla djur haar rätt till ettt värdigt livv. Och det är vi djurägare som har annsvar för attt de får
just det..
dning vid ”d
det svåraste beslutet” ärr Svenska Djjurskyddsfööreningen utte i
Som stöd och vägled
och föreläserr under rubrriken”Time to say goodbye”.
landet o
ontakt Djurb
branschens Yrkesnämnd
Y
d: veterinär Lillemor Wodmar 08 7 83 03 68 elller
Pressko
info@djurskydd.orgg

Djurbranschens yrkesnämnd representeraar arbetsliveet och är ett nätverk för att bevaka och
o
gemensamm
ma frågor, sa
amt främja uutbildning och rekrytering inom "djuurbranschen
n
driva g
utöverr lantbruksd
djur och hästt". DYN företträder medleemsorganisa
ationer inom
m zoofackhan
ndel,
djurpa
arker, djursjjukvård, förssäkringsbolaag, avel och uppfödare,
u
utbildningso
u
organisationer,
djurskkydd och dju
urhem samt fackförbund
f
d.
www.djuryn
n.se

